
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

คร้ังที ่ 2/2558 

วนัพุธที ่  20  พฤษภาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 1-801  ช้ัน 8  อาคารอาทติย์ อุไรรัตน์   มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

ผู้มาประชุม 

1. ศาสตราจารย ์ดร.เกษม สุวรรณกุล   อุปนายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั กรรมการ 

3. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยป์ระเวศ  วะสี กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ  สูตะบุตร   กรรมการ 

5. ศาสตราจารย ์ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ ์   กรรมการ 

6. ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  กรรมการ 

7. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร  ศรีสอา้น   กรรมการ 

8. ดร.อาชว ์ เตาลานนท ์    กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ์ดร.ครรชิต  มาลยัวงศ ์  กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ์ดร.เอก  ไชยสวสัด์ิ  กรรมการ 

11. ดร.อาทิตย ์ อุไรรัตน์    กรรมการ 

 

ผู้ลาประชุม 

1. พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท ์   นายกสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

2. ศาสตราจารย ์ดร.อาณัติ  อาภาภิรม  กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํภาพร  นามวงศพ์รหม กรรมการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นเรฏฐ ์ พนัธราธร  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

2. รองศาสตราจารยว์สูิตร  จิระดาํเกิง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

3. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

5. รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย  ตระกูลรังสิ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

6. นายธนภทัร  เอกกุล    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด 
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7. ดร.ชุณหพงศ ์ ไทยอุปถมัภ ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลย ี

8. ดร.ฐิติพงศ ์ นนัทาภิวฒัน์    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  รุ่งเรืองวิริยะ  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

10. นางสาวศศวรรณ  ร่ืนเริง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายแนะแนวและรับนกัศึกษา 

11. นายกสิณ  จนัทร์เรือง    ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

12. นายประทีป  นรินทรางกูร ณ อยธุยา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

13. นายสุดสาคร  สุทธาวรรณ์   ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

14. ศาสตราจารย ์ดร.เอนก   เหล่าธรรมทศัน์  อธิการวทิยาลยัรัฐกิจ  

15. นายกิตติศกัด์ิ  ไตรพิพฒัพรชยั   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานมาตรฐานวชิาการ 

16. นายวฒิุพล  อินทรเทว ี    ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี 

17. นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์   รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาสังคม และ 

เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 

 

เร่ิมประชุมเวลา  17.30  น. 

 

 เน่ืองจาก พลอากาศเอกกาํธน  สินธวานนท์  นายกสภามหาวทิยาลัยรังสิต ได้ลาประชุม  

ศาสตราจารย์  ดร.เกษม  สุวรรณกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลยัรังสิต  จึงปฏิบัติหน้าทีป่ระธานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ือง แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ือง ประธานแจ้งทีป่ระชุม 

 ประธานไม่มีเร่ืองแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 

1.2 เร่ือง เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

 1.2.1 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่1 

   ปีการศึกษา 2557    (เพิม่เติม)     (มติเวยีน คร้ังที ่1/2558) 

    เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยั

รังสิตจะตอ้งออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา  เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบ

ความรู้ขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จํานวน  1  คน   ดงัน้ี 

นาย ธนปัฐม์   เกษมสานต์ คณะบัญชี 
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   เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546   

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 1/2558  เร่ือง ขออนุมติั

การใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  ต่อท่าน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

ข้อเสนอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต  จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 1/2558  เร่ือง   ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 31  มีนาคม  2558 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.2 เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2 

   ปีการศึกษา 2557   (มติเวยีน  คร้ังที ่2/2558) 

 เน่ืองดว้ย ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 มีนกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรังสิตจะตอ้ง

ออกหลกัฐานรับรองคุณวฒิุสําหรับผูส้าํเร็จการศึกษา เพื่อนาํเอกสารไปใชใ้นการประกอบการสอบความรู้ขอข้ึน

ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ และนาํไปใชป้ระกอบการสมคัรงาน หรือศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 

โดยมีผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ระบบ ทวิภาค รวมจาํนวนทั้งส้ิน 146  คน มีรายละเอียดดงัน้ี 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2557  

1. คณะเทคนิคการแพทย ์  จาํนวน      146  คน 
 

    รวมทั้งส้ิน               146  คน 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 55  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.  2550  มหาวิทยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวียน คร้ังท่ี 2/2558   เร่ือง  ขออนุมติั

การให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2557   ต่อท่านกรรมการ

สภามหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อเสนอ 

   มหาวทิยาลยัรังสิต    จึงขอเรียนเสนอมติเวยีน คร้ังท่ี 2/2558   เร่ือง  ขออนุมติัการให้

ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี    ภาคการศึกษาท่ี 2     ปีการศึกษา 2557   ต่อท่านกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติสภามหาวทิยาลยัฯ อนุมัติตามทีม่หาวทิยาลยัรังสิต เสนอ  ณ วนัที ่ 30  เมษายน  2558 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 1.2.3 เร่ือง ผลการประเมินตนเองของสภามหาวทิยาลยัรังสิต ประจําปี พ.ศ. 2557 

 

   ตามท่ีสภามหาวทิยาลยั ไดก้าํหนดใหมี้การประเมินตนเองทุก 2 ปี โดยใหด้าํเนินการ

แลว้เสร็จภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ี 27 ธนัวาคม ของทุก 2 ปี 

   ณ ส้ินปี พ.ศ.2557 หรือครบวาระ 2 ปีของการทาํหนา้ท่ีกรรมการสภามหาวทิยาลยั   

กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดป้ระเมินตนเองแลว้เสร็จ และงานเลขานุการสภามหาวทิยาลยั ไดจ้ดัทาํรูปเล่มส่งให้

กรรมการสภามหาวทิยาลยัไดรั้บทราบแลว้ เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2558  โดยมีผลการประเมิน 4.74 

   การประเมินตนเองคร้ังน้ี (ณ ส้ินปี พ.ศ.2557)  เป็นการประเมินตนเอง คร้ังท่ี 3   

โดย 2 คร้ังก่อน   มีผลการประเมิน ดงัน้ี 

    คร้ังแรก (พ.ศ.2554)  ไดผ้ลการประเมิน  4.53 

    คร้ังท่ีสอง (พ.ศ.2555) ไดผ้ลการประเมิน 4.64 

    และคร้ังท่ีสาม (พ.ศ.2557) ไดผ้ลการประเมิน 4.74   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2 เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต  คร้ังที ่1/2558 

        วันพุธที ่  18   กุมภาพนัธ์  2558   

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต   คร้ังที ่1/2558   

 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ือง    ประจําทางวชิาการ  (ทีผ่่านการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาระเบียบวาระ 

       ด้านวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 

3.1 เร่ือง ขออนุมัติเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลกัสูตร : 

3.1.1  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

   (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

ข้อเทจ็จริง 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

1.1 เพื่ อผลิ ตนัก บ ริห ารเท ค โน โล ยีส ารส น เท ศ ยุค ให ม่ ท่ี มี คุ ณ ภาพ  มี ค วาม รู้

ความสามารถการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองกบั

ความตอ้งการของภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะสนบัสนุนให้สร้างโอกาสและมีศกัยภาพ ในการแข่งขนัในสังคมดิจิทลั

และไซเบอร์ไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 

1.2 เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความ

มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ ให้แก่นักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ให้สามารถ

นาํไปใช้ในการบริหารและการดาํเนินงานขององค์กรให้กา้วหน้าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นไซเบอร์ จาก

สภาวะทางสังคม การเมือง และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

1.3 เพื่อการพฒันาอาชีพให้แก่มหาบณัฑิต โดยมีประสบการณ์เรียนรู้ในการปฏิบติังาน

จริง และไดป้ระกาศนียบตัรวชิาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ในระดบัสากล 
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1.4 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีเป่ียมด้วย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

รวมถึงจิตสํานึกในการดาํเนินกิจการในหน้าท่ีท่ีดี (Governance) โดยมุ่งหวงัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและ

ร่วมรับผดิชอบต่อสังคม 

1.5 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการประกอบอาชีพอิสระหรือจดัตั้งบริษทั/

สถาบนัให้บริการดา้นการฝึกอบรม (Training Center) รวมไปถึงการเป็นท่ีปรึกษาเฉพาะทาง เก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศความมัน่คงปลอดภยั (IT Security Consultant) ให้กบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดด้ว้ยตนเองใน

อนาคต 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 3.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวฒิุ ระดบัปริญญาเอก 3 คน และปริญญาโท 

2 คน   โดยจะรับนกัศึกษาปีการศึกษาละ 40  คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  8    

 4.  กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

15 หน่วยกิต 

 9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 

- 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการ

ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดผ้า่นการพิจารณาและ

ตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษายน  2558 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดําเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรอง หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    

สาขาวิชาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ

นาํเสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. วชิาเสริมพืน้ฐานมีจํานวนรายวชิามากเกนิไป  

2. วชิาเลือก มีจํานวนรายวชิามากเกนิไป ควรตัดรายวชิา  ดังนี ้

CSM 644 การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้เช่ียวชาญความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

CSM 650 ความมั่นคงปลอดภัยอุปกรณ์เคล่ือนที่ 

CSM 654 แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ให้รวมรายวชิา  CSM 636 การจัดการโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   กบัรายวชิา 

CSM 640 ความมั่นคงปลอดภัยโครงข่ายคอมพวิเตอร์ข้ันสูง 

3. ขอให้แก้ไขช่ือภาษาองักฤษของรายวชิา ดังนี้ 

3.1 CSM 624  Information Technology System Hacking and Testing  เป็น  

Ethical Hacking และแก้ไขช่ือวชิาภาษาไทยให้สอดคล้องกบัช่ือวชิาภาษาองักฤษด้วย 

3.2 CSM 632  Business Continuity and Resillience Management for Cybersecurity 

Threat  เป็น   Business Continuity Management   และแก้ไขช่ือวชิาภาษาไทยให้

สอดคล้องกบัช่ือวชิาภาษาองักฤษด้วย 
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4. ขอให้เพิม่เน้ือหา เกี่ยวกบักระบวนการ Discipline เข้าไปในรายวชิา CSM 601 เทคโนโลยี

สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

5. ทางหลกัสูตรควรร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐทีท่าํงานด้านนีบ้้าง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.1.2  หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วทิยาลยัรัฐกจิ   

 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยาลยัรัฐกิจ   

    

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยาลยัรัฐกิจ  มีวตัถุประสงค์

ในการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้ และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 1.2 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถและทกัษะท่ีสาํคญั และจาํเป็นสาํหรับ

การเป็นนกัปกครองและนกัการเมืองท่ีดี และสามารถนาํพาสงัคมไปสู่ความสันติสุขอยา่งย ัง่ยนื 

 1.3 เพื่อผลิตมหาบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ เป็นนกัวชิาการทางดา้นรัฐศาสตร์ท่ีสามารถ

แปลงองคค์วามรู้ไปสู่การปฏิบติัเพื่อพฒันาประเทศชาติบา้นเมืองให้เจริญกา้วหนา้ต่อไปได ้
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   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

 3.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 15 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  3   

 4.  กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
  

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ.  

2558)  วทิยาลยัรัฐกิจ  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  

วนัพุธท่ี  1  เมษายน 2558 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

18 หน่วยกิต 

 6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 3 – 6 หน่วยกติ 

- 

 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
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 จากการตรวจสอบพบวา่ การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 

(หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วทิยาลยัรัฐกิจ   เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอเปิดดําเนินการและให้การรับรอง หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  วิทยาลัยรัฐกิจ  เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการ

รับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ต้องการให้ทางหลกัสูตรเพิม่รายวชิาเลือก ที่เกีย่วข้องกบัความรู้ เร่ืองคอมพวิเตอร์  เร่ืองการ

อ่านแผนทีท่างภูมิศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และภูมิเศรษฐกจิ รวมถึง เร่ือง Digital Economy 

2. ขอให้เพิม่เน้ือหา เร่ือง  การปกครองท้องถิ่น ทีเ่กีย่วข้องกับการวเิคราะห์โครงการ               

การประเมินผล   การเขียนแผนเพ่ือรองรับงบประมาณท้องถิ่น   การวางแผนและการจัด  

การเพ่ือการพฒันา  ในรายวชิาใดรายวชิาหน่ึง หรือในรายวิชา POL 604 รัฐกบัการพฒันา        

3. ขอให้เพิม่เน้ือหาเร่ือง Social Media และ E-government ในรายวชิา POL 615 การส่ือสาร

ทางการเมือง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม อธิการวทิยาลยัรัฐกจิ ได้ช้ีแจงเพิม่เติมเร่ืองลกัษณะพเิศษของหลกัสูตรของวิทยาลัยรัฐกจิที่

 แตกต่างจากสถาบันอ่ืน คือ 

  1.  เน้นหลกัคิดและปรัชญาของมหาวทิยาลยัรังสิต ในเร่ืองสังคมธรรมาธิปไตย  ซ่ึงถือ 

       ว่า การปกครองโดยธรรมสําคัญทีสุ่ด 

  2.  ให้ความสนใจความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในโลกตะวนัออกทีก่าํลงัก้าวขึน้เป็นผู้นํา 

       ด้านต่างๆ  รวมทั้งแนวคิดหรือหลกัรัฐศาสตร์แบบตะวนัออกด้วย 

  3.  มุ่งพฒันาบุคลกิภาพนักศึกษา  ให้มีความ  เป็นผู้นําเป็นนักปฏิบัติ และ สํานึกเร่ือง 

       ความเป็นพลเมือง 
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  ทีป่ระชุมได้อนุมัติหลกัสูตร ตามทีม่หาวทิยาลยัเสนอ และขอชมเชยทีม่หาวทิยาลยั

 รังสิต มีความริเร่ิมหลกัสูตรวชิา และความคิดใหม่ๆ ตลอดเวลา 

 

3.1.3 หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)   

 คณะวทิยาศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมชีวการแพทย ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 
1. หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์มีวตัถุประสงคใ์นการขอเปิดดาํเนินการ ดงัน้ี  

 1.1.1 ผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทยร์ะดบัความชาํนาญ ท่ีมีความสามารถ

ทาํงานร่วม ใหค้าํปรึกษา วเิคราะห์ และแกปั้ญหากบับุคลากรทางการแพทย ์และสาธารณสุข 

 1.1.2   ผลิตบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหารจดัการทางการแพทย ์และสาธารณสุข  

 1.1.3 พฒันางานวจิยั ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในสาขาวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 1.1.4 สร้างเครือข่ายนกัวจิยัสาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทยร่์วมกบับุคลากรสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบการท่ีผลิตวสัดุ อุปกรณ์การแพทย  ์กบัโรงพยาบาลทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อนาํผลงานวจิยัไปใชจ้ริง หรือผลิตในเชิงพาณิชย ์

 1.1.5   วางแผนและผลกัดนัมาตรฐานทางดา้นวศิวกรรมชีวการแพทย ์

 1.1.6  วางแผนและผลกัดนันโยบายการพฒันาประเทศทางดา้นวิศวกรรมชีวการแพทยใ์ห้

เป็นวชิาชีพ 

   2. โครงสร้างหลกัสูตร   มีดงัน้ี 
 

 

หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรทีเ่สนอมา 

แผน ก แบบ ก2 

หมวดวชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

หมวดวทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 
 

 

- 

14 หน่วยกิต 

                     15 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 41 หน่วยกติ 
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 3.  จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร  5  คน  มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก 5 คน  โดยจะรับ

นกัศึกษาปีการศึกษาละ 10 คน อตัราส่วนอาจารยป์ระจาํต่อนกัศึกษา  1 :  2   

 4.  กาํหนดการเปิดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

ข้อพจิารณา 

 การขอเปิดดาํเนินการและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวทิยาศาสตร์ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษายน 2558 

 จากการตรวจสอบพบว่า การขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์  เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอเปิดดาํเนินการและให้การรับรอง หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์   เพื่อนําเสนอต่อสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็น ดังนี ้

1. ทางหลักสูตรควรร่วมมือกบัคณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลยัแพทยศาสตร์  ในการ

จัดทาํหลกัสูตรด้วย เพ่ือให้หลกัสูตรมีศักยภาพ 

2. ควรออกแบบรายวชิาใหม่ โดยไม่นําเอารายวชิาทีม่ีอยู่เดิมในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มาใช้ 

3. จากวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  ในข้อ 1.3.1   “ผลติบุคลากรด้านวศิวกรรมชีวการแพทย์

ระดับความชํานาญ ทีม่ีความสามารถทาํงานร่วมให้คําปรึกษา วเิคราะห์ และแก้ปัญหากับ
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บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข” น้ัน  เม่ือดูจากรายวชิาทีห่ลกัสูตรระบุไว้ ไม่มี

รายวชิาใดทีเ่รียนในห้องปฎิบัติการ และคําอธิบายรายวชิายงัไม่มีความสอดคล้องกบั

วตัถุประสงค์ทีผู้่สอนต้องการ  

4. ควรต้องมีตัวอย่างอุปกรณ์ต่างๆ ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วย 

5. เพิม่การสอนด้านการเขียนโปรแกรม ด้วยการที่หลกัสูตรกําหนด คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ใน

ข้อ 2.2.1  ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์  น้ัน ไม่น่าจะเพยีงพอ ควร

เปิดกว้างให้กบัผู้ทีสํ่าเร็จการศึกษา จากสาขาทางการแพทย์ ทีม่ีความสนใจ  ด้วย 

6. ควรตัดรายวชิา BME 628 การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ,  BME 629 เทคนิคการ

ลดทอนสัญญาณรบกวน และ  BME 632 สัญญาณรบกวนทางอเิลก็ทรอนิกส์ และ

สัญญาณแทรกสอด  เน่ืองจากเน้ือหาวชิายากเกินไป 

7. ควรเน้นการวจัิยต่อยอด  

8. ดูจากรายวชิาทั้งหมด น่าจะเป็นทางด้านวธีิการจัดการอุปกรณ์ชีวการแพทย์ พืน้ฐาน

รายวชิาส่วนใหญ่เป็นทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีรายวชิาใดทีเ่กีย่วกบัชีวการแพทย์  

9. ยงัขาดความชัดเจนในเร่ืองนักศึกษาทีจ่บการศึกษาจากหลักสูตรนี ้จะทาํงานอะไรได้บ้าง  
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิการ  

 ขอให้นําหลกัสูตรกลบัไปทบทวนใหม่ ปรับรายวชิาใหม่ เขียนให้ชัดเจนว่าคนทีจ่บจาก

หลกัสูตร  จะทาํงานงานด้านใด และต้องการสร้างคนแบบใด  
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

3.2 เร่ือง ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตร : 

  3.2.1 หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาผู้นําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง 

   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม 
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ว ิทยาลยันวตักรรมสังคม ได้รับอนุญาตให้เปิดดําเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1                  

ปีการศึกษา 2550  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2555  
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 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับรหสัทุกรายวชิา จาก SBP เป็น CSI 

2.2  เปิดโครงสร้างหลกัสูตรแบบ 1.1  และ แบบ 2.2  

2.3  หมวดวชิาพื้นฐาน แบบ 2.1  

 - ยกเลิกรายวชิา  2 รายวชิา   

     - เปิดรายวชิาใหม่ 2 รายวชิา   

2.4  หมวดวชิาบงัคบั  แบบ 2.1 

 - ยกเลิกรายวชิา 3 รายวชิา    

 - เปิดรายวชิาใหม่  3 รายวชิา       

2.5 หมวดวชิาเลือก  แบบ 2.1 

  -  ยกเลิกรายวชิา 9 รายวชิา   

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2555  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2555 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2558 

แบบ 1.1 

รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

หมวดดุษฎีนิพนธ์ 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 

 

- 

 

 

48  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกติ - 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.1 

รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาโท 

ศึกษารายวชิา 

หมวดวชิาพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก  

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดดุษฎีนิพนธ์         

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

 

- 

6 หน่วยกิต* 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

- 

36  หน่วยกิต 

 

 

- 

6  หน่วยกิต* 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

- 

36  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 54  หน่วยกติ 48  หน่วยกติ 

แบบ 2.2 

รับผู้เข้าศึกษาทีสํ่าเร็จปริญญาตรี 

ศึกษารายวชิา 

 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต 

 

 

 - 

 

 

- 
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หมวดวชิาพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก  

การสอบวดัคุณสมบติั 

หมวดดุษฎีนิพนธ์         

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 48 หน่วยกิต 

- 

- 

- 

- 

- 

6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

48 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ - 72 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้ําทางสังคม 

ธุรกิจและการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบ

จากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 16 มีนาคม  2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558 วนัท่ี  1  เมษายน 2558 

 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาผูน้าํทาง

สังคม ธุรกิจและการเมือง  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  วิทยาลยันวตักรรมสังคม  เพื่อให้มหาวิทยาลยั เสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. ขอให้เรียงลาํดับ ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา โดยนําอาชีพ 

ผู้บริหาร มาไว้เป็นลาํดับแรก 
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2. ขอให้แก้ไขการเขียนคําอธิบายรายวชิา CSI 701ทฤษฎสัีงคมวทิยาร่วมสมัย  โดยให้ใช้

เคร่ืองหมายจุลภาค (,) คั่นการเขียนช่ือคน ของภาษาไทย เช่นเดียวกบั ช่ือคนของ

ภาษาองักฤษ 

3. ขอให้สร้างรายวชิา Digital Economy ขึน้มาอกี 1 รายวชิา เพ่ือนํามาแทนรายวชิา        

CSI 709 ทฤษฎกีารจัดการนวตักรรมเพ่ือสังคม 

4. ขอให้แก้ไขช่ือ รายวชิา CSI 711  คําว่า “บรรษัทภิบาล”  เป็น “ธรรมาภิบาลองค์กร” 

 

5. ขอให้แก้ไขวธีิการเขียนผลงานทางวชิาการ ให้ถูกต้อง 

6. ขอฝากให้ทางหลักสูตรเน้นคุณภาพทางวชิาการอย่างแท้จริง 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ   โดยรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ได้ช้ีแจงเพิม่เติมว่า       มหาวทิยาลยัให้

 ความสําคัญกบัการสร้างและพฒันาผู้นําทุกระดับ  สาขาวชิาผู้นําทางสังคม ธุรกจิและการเมือง  

 จึงประกอบด้วยหลกัสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี   ปริญญาโท   และปริญญาเอก 

 

3.2.2  หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

คณะวิทยาศาสตร์ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย(์หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์ ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2547  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 ปรับปรุงหมวดวชิาบงัคบั 
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2.1.1 ยกเลิกรายวชิา  จาํนวน 2 รายวชิา   

2.1.2 ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิาและปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวิชา จาํนวน 2 รายวชิา   

2.1.3 ปรับปรุงคาํอธิบายรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา 

2.1.4 เปิดรายวชิาใหม่  จาํนวน 4  รายวชิา 

2.2 ปรับปรุงหมวดวชิาเลือก  

2.2.1 ยกเลิกกลุ่มวชิาประสาทชีววทิยา 

2.2.2 ยา้ยรายวชิาเดิมไปกลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์  

2.2.3 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

2.2.4 เพิ่มกลุ่มวชิากายวภิาคศาสตร์ 

2.2.5 เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 3 รายวชิา  

2.2.6 กลุ่มวชิาชีวเคมี 

  - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา  

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 2 รายวชิา  

2.2.7 กลุ่มวชิาการยศาสตร์และปัจจยัมนุษย ์

  - ปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา  

2.2.8 กลุ่มวชิาจุลชีววทิยาและภูมิคุม้กนัวทิยา   

  - ปรับคาํอธิบายรายวชิาและปรับหน่วยกิต เปล่ียนรหสัวชิา  จาํนวน 1 รายวชิา  

- ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

- เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 6 รายวชิา  

 2.2.9 กลุ่มวชิาพยาธิชีววทิยา 

  - ปรับคาํอธิบายรายวชิาและปรับหน่วยกิต  จาํนวน 1 รายวิชา  

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 1 รายวชิา  

 2.2.10 กลุ่มวชิาเภสัชวทิยาและพิษวทิยา 

 - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

 - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 4 รายวชิา  

 2.2.11 กลุ่มวชิาสรีรวทิยา 

  - ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา  

  - เปิดรายวชิาใหม่ จาํนวน 5 รายวชิา  

 2.2.12 ยกเลิกกลุ่มวทิยาศาสตร์ชีวการแพทย ์และ ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 
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   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553 ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก1 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

5 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

 

6 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข. 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

3-6 หน่วยกิต 

- 

 

3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

 

3 หน่วยกิต* 

15 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

*ไม่นบัหน่วยกติ 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
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ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    

ชีวการแพทย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558 วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนาคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะวิทยาศาสตร์  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

1. หลกัสูตรจะมุ่งเน้นรายวชิาพื้นฐานทางด้านวทิยาศาสตร์ชีวภาพ มากเกนิไป ซ่ึงยงัขาด

รายวชิาพืน้ฐานทางด้านชีวการแพทย์   

2. การเขียน ข้อ 8 อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา  เขียนมากว้างเกนิไป 

ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจบจากหลกัสูตรนีไ้ปแล้ว จะไปทาํอาชีพอะไรได้บ้าง เช่น อาจารย์

สาขาวชิาใดบ้าง 

3. รายวชิา BMS 632 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ,  BMS 633 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 2 และ BMS 

634 วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 3   ช่ือรายวชิากว้างเกนิไป 

4. การเขียนแผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร ต้องเขียนให้เห็นว่าปรับปรุงตาม  มคอ. 7  และ 

มคอ. 5 อย่างไร 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
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คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 

   

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553 

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

   2.1 เปล่ียนรหสัวชิาในหมวดวชิาเสริมพื้นฐานวชิาชีพและวทิยานิพนธ์จาก BTH เป็น BIT 

  2.2 ปรับคําอธิบ ายรายวิชา BTH 692 สัมมนา 1 (Seminar I) BTH 693 สัมมนา 2 

(Seminar II) และ BTH 694 สัมมนา 3 (Seminar III)  

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก1 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

12 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

 

12 หน่วยกิต* 

- 

- 

36 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 
 

*ไม่นบัหน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและใหก้ารรับรองหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลย ี 

ชีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยชีีวภาพไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   

ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557  วนัท่ี 29  ตุลาคม  2557    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนาคม 2558 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ  เพื่อให้มหาวิทยาลยัเสนอเร่ืองต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

 ขอให้หลกัสูตรเสริมด้าน Bioengineering 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและใหก้ารรับรอง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  
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ข้อเทจ็จริง 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2541  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2545  2548  และ 2553 

 2.  สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  หมวดวชิาเสริมพื้นฐาน ยกเลิกรายวชิา 2 รายวชิา  

2.2  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

       - ยกเลิกหมวดวชิาบงัคบัแขนง  

 - เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวชิาบงัคบัและวชิาเลือก ดงัน้ี 

 หมวดวชิาบงัคบั  

- แผน ก แบบ ก2 เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต   

- แผน ข เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 18 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต โดยยา้ยไป 

  อยูห่มวดวชิาเลือก 1 รายวชิา  และเพิ่มรายวชิา 3 รายวชิา 

 หมวดวชิาเลือก  

- แผน ก แบบ ก2    เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต  

 - แผน ข   เพิ่มจาํนวนหน่วยกิตจาก 6 หน่วยกิต เป็น 12 หน่วยกิต  

 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก 2 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาบงัคบัแขนง 

หมวดวชิาเลือก 

วทิยานิพนธ์ 

 

- 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

- 

12 หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

24  หน่วยกิต 

- 

6 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

แผน ข 

วชิาเสริมพ้ืนฐาน 

 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 
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หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาบงัคบัแขนง 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

18 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

24 หน่วยกิต 

-   

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0 หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกิตรวม ไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 การขอปรับปรุงและให้การรับรอง หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2558)  คณะบริหารธุรกิจ ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนาคม  2558 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรอง  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยั เสนอเร่ืองต่อสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

   ขอให้นํารายวิชา EBS 671 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และ EBS 682 เทคโนโลยีและ

รูปแบบธุรกจิการพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   มารวมกนั และสร้างช่ือรายวชิาใหม่ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.5 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

 คณะบริหารธุรกิจ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต   

สาขาวิชาการเป็นผูป้ระกอบการ    (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ 

  

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต   สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ   (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2548  ต่อมาได้

ปรับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 2553  
 

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1 หมวดวชิาเลือกสาํหรับแผน ข ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 12 หน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

- เพิ่มวชิาใหม่ 3 รายวชิา 

- ยกเลิกวชิา 1 รายวชิา 

2.2  การศึกษาคน้ควา้อิสระ ปรับจาํนวนหน่วยกิตจาก 3 หน่วยกิตเป็น 6 หน่วยกิต 

 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2553  ไดด้งัน้ี 

 

หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

แผน ก แบบ ก 2 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

 

- 

- 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

  3  หน่วยกิต 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
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หมวดวชิา เกณฑ์กระทรวง ศธ. 

โครงสร้างหลกัสูตร

เดิม 

ปีการศึกษา 2553 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2558 

วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

แผน ข 

วชิาเสริมพื้นฐาน 

หมวดวชิาบงัคบั 

หมวดวชิาเลือก 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ 

การสอบประมวลความรู้ 

 

- 

- 

- 

ไม่นอ้ยกวา่ 3-6 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

- 

 

ไม่นบัหน่วยกิต 

21 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

0  หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 36 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต   สาขาว ิชาการเป็น

ผูป้ระกอบการ   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17  กุมภาพนัธ์  2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนาคม  2558 
 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต   สาขาวิชาการ

เป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะบริหารธุรกิจ  เพื่อให้มหาวิทยาลยั เสนอเร่ืองต่อสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
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 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

   ขอให้เปลีย่นช่ือรายวชิา EBS 631  การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์   เป็น   e-Business 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้

  1.  หลกัสูตรของคณะบริหารธุรกจิ  มีการปรับปรุง เปลีย่นแปลง  เพ่ือเช่ือมโยง

 การศึกษากบัภาคธุรกจิให้มากขึน้  ด้วยแนวคิดในการสร้างผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะคณบดี

 ปัจจุบัน คือ ดร.สันติ  กรีะนันท์  มีบทบาทสําคัญในการเช่ือมประสาน  เพราะนอกจาก ดํารง 

 ตําแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกจิแล้ว ยงัดํารงตําแหน่ง รองผู้จัดการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทยด้วย 

  2.  ปัจจุบันแนวคิดธุรกจิเพ่ือสังคม มีการขยายตัว ขอให้พิจารณาว่านอกจากแนวคิด

 ธุรกจิเพ่ือธุรกจิแล้ว  หลกัสูตรนีจ้ะเช่ือมโยงธุรกจิเพ่ือสังคมได้อย่างไรบ้าง 

 

3.2.6 หลกัสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทัศนมาตรศาสตร์ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะทศันมาตรศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทศันมาตรศาสตร์

ไดรั้บอนุญาตให้เปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  ต่อมาไดป้รับปรุงหลกัสูตรในปีการศึกษา 

2555 และ 2556 

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  

- เปล่ียนรหสัวชิาจาํนวน 3 รายวชิา 

- เปล่ียนรหสัและช่ือวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 
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- เปล่ียนจาํนวน 1 รายวชิา 

- ตดัออก 1 รายวชิา 

- เปิดรายวชิาใหม่ 1 รายวชิา 

2.2 กลุ่มวชิาชีพ 

-  เปล่ียนรหสั-ช่ือวชิาและปรับหน่วยกิตจาํนวน 5 รายวชิา 

- เปล่ียนรหสัวชิาจาํนวน 5 รายวชิา 

- เปล่ียนรหสัและช่ือวชิา จาํนวน 4 รายวชิา 

-  เปล่ียนรหสัวชิา-ปรับหน่วยกิต 4 รายวชิา 

-  เปิดรายวชิาใหม่จาํนวน 6 รายวชิา 
 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2556 ไดด้งัน้ี 
 

หมวดวชิา เกณฑ์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

     และสงัคมศาสตร์ 

 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

     และคณิตศาสตร์ 

 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาภาษา  15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 

     กลุ่มวชิาสหวทิยาการ 

     และพลศึกษา 

 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 156 หน่วยกติ 156 หน่วยกติ 

     -วชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ  71 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 

     -วชิาชีพ  85 หน่วยกิต 85 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 192 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง     

พ.ศ. 2558)  คณะทศันมาตรศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจากคณะกรรมการ   ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์  2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  2/2558 วนัท่ี  11 มีนาคม  2558 

ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมติัการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะทศันมาตรศาสตร์  เพื่อให้มหาวิทยาลัย เสนอเร่ืองต่อสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.2.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต   ขออนุมัติปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

ข้อเทจ็จริง 

 1. หลกัสูตรว ิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง         

พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดดาํเนินการสอนเม่ือภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556   

 2.   สาระในการปรับปรุงหลกัสูตร มีดงัน้ี 

  2.1 ปรับปรุงโครงสร้างจาํนวนหน่วยกิตรวม จาก 139 หน่วยกิต   เป็น 127 หน่วยกิต 
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  2.2 ปรับปรุงจาํนวนหน่วยกิตในหมวดวชิาเฉพาะ จาก 103 หน่วยกิต  เป็น 91 หน่วยกิต 

        2.3 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 36 หน่วยกิต  เป็น 33 หน่วยกิต  

   2.3.1  ตดัรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา 

   2.3.2 เพิ่มรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา  

   2.3.3  เปิดรายวชิาจาํนวน 5 รายวชิา  

   2.3.4  ยา้ยไปกลุ่มวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยัและสถิติประยกุต ์ 

             จาํนวน 2 รายวชิา   

  2.4 กลุ่มวชิาชีพ ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 67 หน่วยกิต เป็น 58 หน่วยกิต 

  2.5 หมวดวชิาชีพ-บงัคบั ปรับจาํนวนหน่วยกิต จาก 49 หน่วยกิต เป็น 40 หน่วยกิต 

   2.5.1 ปรับเปล่ียนช่ือและคาํอธิบายรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา  

   2.5.2 เปิดรายวชิาจาํนวน 4 รายวชิา   

   2.5.3 ยกเลิกรายวชิาจาํนวน 2 รายวิชา   

   2.5.4 ยา้ยรายวชิาไปยงัหมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยัและ 

   สถิติประยกุตจ์าํนวน 3 รายวิชา   

   2.5.5 ยา้ยรายวชิาไปยงัหมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์การเงินและการ

   ลงทุนจาํนวน 2 รายวชิา   

  2.6 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน  

   2.6.1 ยา้ยรายวชิามาจากวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 2 รายวชิา   

   2.6.2 เปิดรายวชิา จาํนวน 2 รายวชิา   

   2.6.3 ยกเลิกรายวชิา จาํนวน 3 รายวชิา   

  2.7 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ประกนัภยัและสถิติประยกุต ์

   2.7.1 ยา้ยรายวชิามาจากวชิาพื้นฐานวชิาชีพ จาํนวน 2 รายวชิา   

   2.7.2 ยา้ยรายวชิามาจากหมวดวชิาชีพ-บงัคบั จาํนวน 3 รายวชิา   

  2.8 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจ  

   2.8.1 เปิดรายวชิาจาํนวน 1 รายวชิา  

  2.9 หมวดวชิาชีพ-เลือกกลุ่มวชิาการวางแผนทางการเงิน 

   2.9.1 เปิดรายวชิาจาํนวน 6 รายวชิา  

 

   3. โครงสร้างหลกัสูตรภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ขเปรียบเทียบกบั โครงสร้างหลกัสูตรเดิม  

ปีการศึกษา 2556  ไดด้งัน้ี 
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หมวดวชิา 
เกณฑ์ฯ  

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างหลกัสูตรเดมิ 

ปีการศึกษา 2556 

โครงสร้างหลกัสูตร 

ฉบับปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2558 

1.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

     - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

     - กลุ่มวชิาภาษา 

     - กลุ่มวชิาสหวทิยาการและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 30 หน่วยกติ 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

30 หน่วยกติ 

9 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

15 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 

2.  หมวดวชิาเฉพาะ 

     - กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 

     - กลุ่มวชิาชีพ 

        ก.วชิาชีพ-บงัคบั 

        ข.วชิาชีพ-เลือก 

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 103 หน่วยกติ 

36 หน่วยกิต 

67 หน่วยกิต 

         49 หน่วยกิต 

         18 หน่วยกิต 

91 หน่วยกติ 

33 หน่วยกิต 

58 หน่วยกิต 

          40 หน่วยกิต 

          18 หน่วยกิต 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 6 หน่วยกติ 

จาํนวนหน่วยกติรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกติ 139 หน่วยกติ 127 หน่วยกติ 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

   การขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการ

ลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบจาก

คณะกรรมการ  ดงัน้ี 

 1. คณะกรรมการมาตรฐานหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 3/2558  วนัท่ี 16  มีนาคม  2558    

 2. คณะกรรมการวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558 วนัท่ี  1  เมษายน 2558 
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ข้อเสนอ 

   เห็นควรอนุมัติการขอปรับปรุงและให้การรับรองหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

สารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหม้หาวทิยาลยั เสนอเร่ือง

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้

   ขอให้เพิม่เน้ือหา เร่ือง เครือข่ายมัลแวร์ เข้าไปในรายวชิา INI 102 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพวิเตอร์ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3 เร่ือง ขออนุมัติปิดดําเนินการหลกัสูตร :   

3.3.1 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการท่องเทีย่วและการบริการ 

 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ ได้

เปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2557  เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจ

การท่องเท่ียวและการบริการ  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2557  

เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.2 หลกัสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 คณะบริหารธุรกจิ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติปิดดําเนินการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชา

นวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ   

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตร

นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2549  และขอปิดดาํเนินการ

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมและการ

เป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

  

3.3.3 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิเอเชีย (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกจิ 
        

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการ

ธุรกิจเอเชีย (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ  
 

ข้อเทจ็จริง 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจเอเชีย(หลักสูตรนานาชาติ)  คณะ

บริหารธุรกิจ  ได้เปิดดําเนินการตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  และขอปิดดําเนินการตั้ งแต่ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจเอเชีย 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป    
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   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.4 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการตลาดระหว่างประเทศและธุรกจิออนไลน์ 

(หลกัสูตรนานาชาติ)  คณะบริหารธุรกจิ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด

ระหวา่งประเทศและธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหวา่งประเทศ และธุรกิจออนไลน์ (หลกัสูตร

นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  และขอปิดดาํเนินการ

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่าง

ประเทศ และธุรกิจออนไลน์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557      

เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.5 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิอเิลก็ทรอนิกส์  หลกัสูตรนานาชาติ 

 คณะบริหารธุรกจิ 

 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนานาชาติ  คณะบริหารธุรกิจ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) คณะ

บริหารธุรกิจ ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2550  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษา    

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2557   เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการขอปิดดาํเนินการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจตั้งแต่  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.6 หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการสารสนเทศ     คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ

สารสนเทศ   คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ปิด

ดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   

เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.3.7 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต   สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เปิด

ดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2552  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557   

เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2557  เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.8 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต       สาขาวชิาการจัดการธุรกจิการบริการระหว่างประเทศ 

 วทิยาลยัการท่องเที่ยวและการบริการ 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจการบริการระหวา่งประเทศ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 
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ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการบริการระหวา่งประเทศ วทิยาลยัการ

ท่องเท่ียวและการบริการ ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2549  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556   เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

  

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการ

บริการระหวา่งประเทศ วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.3.9 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม      วทิยาลยันวัตกรรมสังคม 
 

 คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การพฒันาสังคม วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

 

ข้อเทจ็จริง 

 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพฒันาสังคม วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

ไดเ้ปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  และขอปิดดาํเนินการตั้งแต่ภาคการศึกษา ท่ี 1 ปี

การศึกษา 2557  เน่ืองจากไม่มีนกัศึกษาสมคัรเขา้ศึกษา  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 



39 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

  มาตรา 34 (9) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุวา่   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง อนุมติัการจดัตั้ง ยุบ รวม และเลิกส่วนงานภายใน 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอปิดดาํเนินการหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการ

พฒันาสังคม วทิยาลยันวตักรรมสังคม  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นตน้ไป    

 

   ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม  ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4 เร่ือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา  : 

  3.4.1 หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต   คณะบัญชี 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต  คณะบญัชี 
        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า      การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต คณะบญัชี  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.2 หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ)   

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ  

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ  (หลกัสูตรนานาชาติ)  สถาบนัการทูตและ

การต่างประเทศ  

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่ อให้การปรับป รุงหลักสูตรมีความคล่องตัว  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/
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สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพือ่ดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร   

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ)  สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  

เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.3 หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ    คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอยา่งน้อย    

1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  เป็นไปตามเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4.4 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต    คณะดิจิทลัอาร์ต 
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต     
   

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทลัอาร์ต  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.5 หลกัสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ   
 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ      
    

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ  เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.6 หลกัสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค   และสาขาวชิาคอมพวิเตอร์อาร์ต   คณะดิจิทลัอาร์ต    

    

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาวชิวลเอฟเฟค  และสาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต    
        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  คณะดิจิทลัอาร์ต   เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.7 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต   วทิยาลยัดนตรี   

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี   

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
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ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบว่า  การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัดนตรี  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.8 หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัดนตรี 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง      

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 
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 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ดุริยางคศาสตรบณัฑิต  วทิยาลยัดนตรี  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.9 หลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  วทิยาลยัรัฐกจิ 

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัรัฐกิจ 
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ข้อเทจ็จริง 

 เพื่อให้การปรับปรุงหลกัสูตรมีความคล่องตวั และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดม 

ศึกษาแห่งชาติ ท่ีกําหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่าง       

นอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
   จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

รัฐศาสตรบณัฑิต วทิยาลยัรัฐกิจ   เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.4.10 หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว   และ 

 สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ   
 

คําขอ 

  มหาวิทยาลัยรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  และสาขาวิชาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร 

วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ   

 

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่ อให้การปรับป รุงหลักสูตรมีความคล่องตัว  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 

 

ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบวา่  การแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาหลกัสูตร

ศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  และสาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร วทิยาลยัการ

ท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าว ขา้งตน้   



51 

 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.4.11 หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต  สาขาวชิาการจัดการธุรกจิด้านการบิน  วทิยาลยัการท่องเทีย่วและการบริการ 

   

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

        

ข้อเทจ็จริง 

 เพื่ อให้การปรับป รุงหลักสูตรมีความคล่องตัว  และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีกาํหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่งตั้ง "คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผูแ้ทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ

อยา่งนอ้ย 1 คนดว้ย เพื่อดาํเนินการพฒันาหลกัสูตรในระดบัคุณวฒิุของสาขา/สาขาวชิานั้น" 

 ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัรังสิตไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาจาก

หลากหลายสถาบนั และเป็นไปตามหลกัเกณฑฯ์ ท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดก้าํหนดไว ้

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยรังสิตจึงขออนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา   (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)    

พ.ศ.2550 ระบุวา่ “สภาสถาบนัมีอาํนาจหนา้ท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 
  จากการตรวจสอบพบว่า  การแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  เป็นไป

ตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการขอแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานการศึกษาในสาขาวชิา

ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.5 เร่ือง ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร และอาจารย์ประจําหลกัสูตร  

 

คําขอ 

   มหาวิทยาลยัรังสิต   ขออนุมติัปรับปรุงแกไ้ขรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารย์

ประจาํหลกัสูตร จาํนวน  70  หลกัสูตร  

 

ข้อเทจ็จริง 

เน่ืองดว้ย วิทยาลยั/คณะ/สถาบนั มีความประสงค์จะขอปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ

หลกัสูตรและอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบติังาน จาํนวน  70 หลกัสูตร  ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ

การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2553) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

7. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

10. หลกัสูตรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสร้างสรรค์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

11. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

12. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (หลกัสูตรนานาชาติ) 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

13. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 คณะพยาบาลศาสตร์ 

14. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (2 ภาษา) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ 

15. หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวชิาสุขภาพระหวา่งประเทศ   

 (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะพยาบาลศาสตร์ 

16. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการทูตและการต่างประเทศ 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

 สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ  

17. หลกัสูตรบญัชีมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบญัชี 

18. หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   

 คณะบญัชี 
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19. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

 วทิยาลยัดนตรี 

20. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ    

21. หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะบริหารธุรกิจ   

22. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคนิคการแพทย ์

23. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียว   

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

24. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโรงแรมและภตัตาคาร  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

25.  หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการธุรกิจดา้นการบิน  

 (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  วทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ  

26. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

วทิยาลยัรัฐกิจ 

27. หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  

   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยาลยัรัฐกิจ 

28. หลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554)   วิทยาลยัรัฐกิจ 

29. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

30. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

31. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจและการเมือง   

  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

  วทิยาลยันวตักรรมสังคม 

32. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553)   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

33. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจและการเมือง   

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   วทิยาลยันวตักรรมสงัคม 

34. หลกัสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) คณะนิติศาสตร์ 
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35. หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะนิติศาสตร์ 

36. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

37. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)   วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

38. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2557)  

  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

39. หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต  (หลกัสูตรใหม่  พ.ศ.2555)  

  วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 

40. หลกัสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   

  คณะเภสัชศาสตร์ 

41. หลกัสูตรเภสัชศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)   

  คณะเภสัชศาสตร์ 

42. หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤกษเวชศาสตร์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

คณะเภสัชศาสตร์ 

43. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเภสัชอุตสาหการ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

  คณะเภสัชศาสตร์ 

44. หลกัสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบริบาลทางเภสัชกรรม  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)     คณะเภสัชศาสตร์ 

45. หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

  คณะนิเทศศาสตร์ 

46. หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต   (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะนิเทศศาสตร์ 

47.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์    

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)    คณะนิเทศศาสตร์ 

48. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด  

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)    คณะนิเทศศาสตร์ 

49.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์   

  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะนิเทศศาสตร์ 

50. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดิีทศัน์   

  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555)   คณะนิเทศศาสตร์ 
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51.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการโฆษณา  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

  คณะนิเทศศาสตร์ 

52. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะนิเทศศาสตร์ 

53. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย  (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

  คณะนิเทศศาสตร์ 

54. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)  

  คณะนิเทศศาสตร์ 

55. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)   

  คณะนิเทศศาสตร์ 

56. หลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

57. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาแฟชัน่ดีไซน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

58. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

59. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

60. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์(หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

61. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาการออกแบบภายใน (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2555)  

 คณะศิลปะและการออกแบบ 

62. หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่ (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)    คณะพยาบาลศาสตร์ 

63. หลกัสูตรดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) วทิยาลยัดนตรี 

64. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิากายภาพบาํบดั (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  

  คณะกายภาพบาํบดั 

65. หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต  (หลกัสูตรปรับปรุงปี 2553)  คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

66. หลกัสูตรศิลปบณัฑิต  สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

  คณะดิจิทลัอาร์ต 
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67. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต สาขาวชิานกับินพาณิชย ์(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  

  สถาบนัการบิน 

68. หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิต  สาขาวชิานวตักรรมเกษตร  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  

คณะนวตักรรมเกษตร 

69. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาความสัมพนัธ์และการพฒันาระหวา่งประเทศ   

(หลกัสูตรนานาชาติ)  (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)   สถาบนัการทูตและการต่างประเทศ 

70. หลกัสูตรทศันมาตรศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะทศันมาตรศาสตร์ 

(รายละเอยีดดังเอกสารนําเสนอในทีป่ระชุม) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม         

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัปรับปรุงรายช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจาํหลักสูตร  

เพื่อใหม้หาวทิยาลยัเสนอเร่ืองต่อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดาํเนินการรับทราบหลกัสูตรต่อไป 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.6 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

   (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)    คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

เทคโนโลยชีีวภาพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ 
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ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มีความประสงค์จะเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี จาํนวน              

1 รายวชิา ของหลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดงัน้ี 

  CAB 111 ความรู้เบ้ืองตน้ทางนวตักรรมเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ  3(3-0-6) 

   และเทคโนโลยอีาหาร       

   (Introduction to Agricultural Innovation, Biotechnology  

   and Food Technology)   
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   
 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลย ี

ชีวภาพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ        

ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษายน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2555)  คณะเทคโนโลยชีีวภาพ เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
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3.7 เร่ือง ขออนุมัติเปิดรายวชิาเลือกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)    

  คณะเศรษฐศาสตร์ 
    

คําขอ 

 มหาวิทยาลัยรังสิต ขออนุมัติเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับ       

ปรับปรุง พ.ศ. 2554)   คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

ข้อเทจ็จริง 

 ดว้ยคณะเศรษฐศาสตร์ มีความประสงคจ์ะเปิดรายวชิา ในหมวดวชิาเลือกเสรี จาํนวน 3 รายวชิา 

ของหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   ดงัน้ี 

 ECO 281 เศรษฐศาสตร์การบิน 3(3-0-6) 

                        (Aviation Economics)  
 ECO 282  เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 

                       (Economics of Communication Arts) 
 ECO  283  เศรษฐศาสตร์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 

    (E-Commerce Economics)  

 
ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมัติหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด”   

 

ข้อพจิารณา 

 ในการขออนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2554)   คณะเศรษฐศาสตร์  ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  

1 เมษายน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัเปิดรายวิชาเลือกเสรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2554)   

คณะเศรษฐศาสตร์  เพื่อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการต่อไป 

 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.8 เร่ือง การขยายภาระงานทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์  ของคณาจารย์ประจําหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  

  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต     คณะนิเทศศาสตร์    
      

คําขอ 

มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์   

 

ข้อเทจ็จริง 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต โดยบณัฑิตวิทยาลยั ไดก้าํหนดขั้นตอนและหลกัการขออนุมติัการ

ขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ใหแ้ก่นกัศึกษามากกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน นั้น 

ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยั ขอเสนอขอ้มูลของคณาจารยห์ลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา

นิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์  ท่ีไดรั้บอนุมติัโดยรองอธิการบดีฝ่าย

วชิาการ ในการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหแ้ก่นกัศึกษา จาํนวน 2 ท่าน  ดงัน้ี 

 1. รศ.ดร. กฤษณ์  ทองเลิศ 

 2. ผศ.ดร. ลกัษณา  คลา้ยแกว้   

ทั้งน้ี ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั โดย

มีเกณฑท่ี์นาํมาพิจารณา คือ ทุนวจิยั ผลงานตีพิมพ ์และจาํนวนนกัศึกษาท่ีเป็นภาระงานของอาจารยใ์นรอบ 5 ปีท่ี

ผา่นมา   (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 
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ข้อพจิารณา 

การขออนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี 

บณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ ไดผ้่านการพิจารณาและ

ตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  วนัท่ี  1  เมษายน 2558 

 

ข้อเสนอ 

เห็นควรอนุมติัการขยายภาระงานท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ ของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ และหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
 

ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.9  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวทิยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที ่5)  พ.ศ. 2558   

      

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558   

 

ข้อเทจ็จริง 

 มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบั

ปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2558  ขอ้ 25 รางวลัเหรียญทองกิตติคุณเรียนดีเยีย่ม โดยไดมี้การเพิ่มเติมรายละเอียด 

และปรับขอ้ความในขอ้บงัคบัฯ ดงักล่าว  (รายละเอียดดงัเอกสารแนบ) 

 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (2)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่าสภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
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สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหร้วมถึง การออกขอ้กาํหนด ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การดาํเนินงานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
 

ข้อพจิารณา 

 การขออนุมติัข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 5)  

พ.ศ. 2558  ไดผ้า่นการพิจารณาและตรวจสอบจาก คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุม  

คร้ังท่ี  3/2558  วนัพุธท่ี  1  เมษายน 2558 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรังสิต วา่ดว้ย การศึกษาระดบัปริญญาตรี  (ฉบบัท่ี 5)  

พ.ศ. 2558   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเสนอต่อคณะกรรมการฯ   เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.10 เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขหลกัสูตรทีผ่่านการพจิารณาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
      

คําขอ 

 มห าวิท ยาลัยรังสิ ต ขออนุมัติแก้ไขหลัก สู ตรท่ี ผ่าน การพิ จารณ าจากสํ านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา จาํนวน 15 หลกัสูตร ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

2. หลกัสูตรสารสนเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสังคม (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 

3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 

4. หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 

5. หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

6. หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (หลกัสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2558) 

7. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการตลาด (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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8. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการภาพยนตแ์ละวดีีทศัน์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

9.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการโฆษณา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

10.  หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการประชาสัมพนัธ์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

11. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิามลัติมีเดีย (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

12. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

13. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการแสดง (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

14. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

15. หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์  

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เดิมคือ หลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวารสารศาสตร์  

ข้อเทจ็จริง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ไดเ้สนอหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมติัหลกัสูตร นั้น  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณาหลกัสูตร

แลว้มีขอ้สังเกตดงัน้ี 

1. มหาวิทยาลัยเสนอเอกสารหลักสูตรเป็นการจัดการศึกษาในระบบทวิภาค และมีการจัด

การศึกษาภาคพิเศษดว้ยนั้น สํานกังานฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นการจดัระบบการศึกษาท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ท่ีระบุว่า “ระบบการจดั

การศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา

ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ใหก้าํหนดระยะเวลาและจาํนวนหน่วยกิต 

โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาภาคปกติ” 

2. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหม้หาวทิยาลยัพิจารณาและทบทวนปรับปรุงแกไ้ข

เอกสารหลกัสูตรตามประเด็น ขา้งตน้ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลยัรังสิต เพื่อให้การอนุมติัหลกัสูตร ก่อนเสนอ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาํเนินการต่อไป 

 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 34 (6)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2550  ระบุว่า   “สภาสถาบนัมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน อาํนาจหน้าท่ีเช่นว่าน้ีให้รวมถึง อนุมติัหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด” 
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ข้อพจิารณา 

 ในการ ขออนุมติัแกไ้ขหลกัสูตรท่ีผ่านการพิจารณาจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จาํนวน 15 หลกัสูตร ดงักล่าวขา้งตน้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558   

วนัท่ี  1 เมษายน 2558  เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ  

 เห็นควรอนุมติัแกไ้ขหลกัสูตร จาํนวน 15 หลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้มหาวิทยาลยัดาํเนินการ

ต่อไป 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.11 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่าง มหาวทิยาลยัรังสิต กบั  Konkuk University, Korea    
        

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Konkuk University, Korea    
    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

Konkuk University, Korea  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนบุคลากร นักศึกษา กาํกบัดูแลร่วมกนัในส่วนของ

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก  แลกเปล่ียนข้อมูลและเอกสารทางด้านวิชาการ แลก เปล่ียนวารสารและ

ส่ิงพิมพ ์ และมีการจดัการดา้นโครงการวิจยั การจดัอบรม/สัมมนา  แลกเปล่ียนทางดา้นวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีสอดคลอ้ง

กบัทั้งสองมหาวทิยาลยั 

   2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  กบั Konkuk 

University, Korea   
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.12 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

  กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  
 

คําขอ 

 มหาวทิยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

กบั  Jonkoping University Foundation, Sweden  

 

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

Jonkoping University Foundation, Sweden โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร และนกัศึกษา จดัทาํ

หลกัสูตรร่วมกนั  ทาํความร่วมมือดา้นงานวจิยั   แลกเปล่ียนส่ือการสอน ขอ้มูล และเอกสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง   

ประสานงานผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีจดัทาํร่วมกนั 

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ 

Jonkoping University Foundation, Sweden 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.13 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  University of Islam Indonesia (UII) 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  University of Islam Indonesia (UII) 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวทิยาลยัรังสิต ไดท้าํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต กบั  

University of Islam Indonesia (UII) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนบุคลากร และนกัศึกษา  พฒันาโครงการ

ร่วมกนั และการพฒันาโครงการวจิยั แลกเปล่ียนขอ้มูล เอกสาร และส่ือการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงประสานงาน

ผา่นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรท่ีทาํร่วมกนั 

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ 

University of Islam Indonesia (UII) 
 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ  และมีข้อแนะนําให้มหาวิทยาลยัพจิารณาสร้างความร่วมมือกบั

 มหาวทิยาลัยยะลา  (ปัจจุบันตั้งอยู่ทีจั่งหวดัปัตตานี)  เน่ืองจาก มีช่ือเสียงและศักยภาพสูง

 เช่นกนั 

 

3.14 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  Kanazawa Seiryo University, Japan 

    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ  

Kanazawa Seiryo University, Japan โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแลกเปล่ียนนกัศึกษา แลกเปล่ียนคณาจารย ์การจดัการ

โครงการการศึกษาท่ีทาํร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงรวมไปถึงการประชุมร่วมกนัและการประชุมทางวิชาการ  กิจกรรม

อ่ืนๆ  ท่ีเห็นชอบจากทั้งสองสถาบนั    

 2)  สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวิชาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10)   แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  ระบุว่า   สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 
   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติการทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต  กับ 

Kanazawa Seiryo University, Japan 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.15 เร่ือง การทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหว่างมหาวทิยาลยัรังสิต  

 กบั  กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์    
 

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหวา่งมหาวิทยาลยัรังสิต  

กบั  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์   

    

ข้อเทจ็จริง 

 1)  มหาวิทยาลยัรังสิต ได้ทาํความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลยัรังสิต กับ  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสาํเร็จการศึกษา

ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรบญัชีบณัฑิต จดัการศึกษาดูงานสํานกังานบญัชีคุณภาพ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

วชิาชีพบญัชี และจดัทดสอบเพื่อประเมินผลใหแ้ก่นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ    

 2)   สาระสาํคญัในร่างขอ้ตกลงร่วมมือทางวชิาการท่ีเซ็นสัญญาร่วมกนั มีรายละเอียดดงัเอกสารแนบ 
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ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 มาตรา 34  (10) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  แก้ไขเพิ่มเติม        

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุว่า  สภาสถาบันมีอาํนาจหน้าท่ีวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน อาํนาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีให้รวมถึง  อนุมติัความร่วมมือทางวิชาการหรือความร่วมมืออ่ืนกบั

สถาบนัการศึกษาหรือบุคคลใดตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

   

ข้อเสนอ 

 เห็นควรอนุมติัการทาํความตกลงร่วมมือทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัรังสิต  กบั  

กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์   

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.16 เร่ือง ขอเสนอรายช่ือวารสารทางวิชาการให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
 

คําขอ  

 มหาวทิยาลยัรังสิต   ขอรับรองวารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

 เน่ืองด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กําหนดระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วา่ดว้ย หลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  พ.ศ. 2556   

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกําหนดให้ สภา

มหาวิทยาลยัใช้รายช่ือวารสารทางวิชาการท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ และระดบันานาชาติ  

กรณีท่ีวารสารทางวิชาการท่ีไม่มีช่ืออยูใ่นฐานขอ้มูลท่ีกาํหนด ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณายอมรับวารสารทาง

วชิาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีมีการดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด เม่ือดาํเนินการรับรอง

วารสารเสร็จส้ินแลว้ให้จดัทาํเป็นประกาศให้ทราบทัว่กนัและแจง้ให ้กกอ.ทราบ ภายใน  30 วนั  นบัแต่วนัท่ีออก

ประกาศโดยวารสารท่ีสภามหาวทิยาลยัยอมรับใหมี้ผลการบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี 
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 ในการน้ี  มหาวิทยาลยัจึงขอเสนอรายช่ือวารสารทางวชิาการ  เพื่อให้สภามหาวิทยาลยัให้การ

รับรอง ดงัน้ี 

 1.  วารสารวิชาการ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี)  APHEIT JOURNAL (SCIENCE & TECHNOLOGY)   (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 

สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  ระบุวา่  

 ขอ้ 3.  ในกรณีวารสารทางวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานขอ้มูลให้สภาสถาบนัอาจพิจารณายอมรับ

วารสารทางวชิาการ สาํหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

  (1) มีกาํหนดการเผยแพร่ท่ีแน่นอนชดัเจน และสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 ฉบบั 

  (2) มีการระบุสํานักพิมพห์รือหน่วยงานท่ีตีพิมพ ์วตัถุประสงค์ ขอบเขตของวารสาร และ

สาขาวชิาของบทความท่ีจะรับตีพิมพ ์

  (3) มีคณะบรรณาธิการเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมาจากหลากหลายหน่วยงาน 

  (4) มีหลักฐานท่ีตรวจสอบได้ว่า วารสารมีการแต่งตั้ งผู ้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ี

พิจารณาคุณภาพบทความท่ีครอบคลุมสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร 

โดยมีผูท้รงคุณวฒิุภายนอกหน่วยงานท่ีจดัทาํวารสารอยใูนรายช่ือดว้ย 

  (5) บทความทุกบทความมีการควบคุมภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ (peer reviewer) ท่ีตรง หรือ

เก่ียวเน่ืองกบัสาขาของบทความ และไม่เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัผูนิ้พนธ์ 

  (6) วารสารทุกฉบบัมีการเผยแพร่บทความท่ีมีผูนิ้พนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก กรณีท่ีบทความมีผูนิ้พนธ์ร่วมท่ีเป็นบุคคลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกใหถื้อวา่เป็น

บทความจากหน่วยงานภายนอก 

  (7) มีบทคัดย่อของบทความท่ีเป็นทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกบทความ กรณีท่ี

บทความตีพิมพเ์ป็นภาษาต่างประเทศประเทศอ่ืนๆ จะตอ้งมีบทคดัยอ่ท่ีเป็นภาษาองักฤษดว้ย 

  (8) มีการตีพิมพ์บทความท่ีมีรูปแบบการตีพิมพ์ท่ีไดม้าตรฐาน เป็นรูปแบบเดียวกนัในทุก

บทความ ไดแ้ก่ ช่ือและท่ีอยูผู่นิ้พนธ์ บทคดัยอ่ ตวับทความและเอกสารอา้งอิง  

   

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้การรับรองวารสารทางวิชาการ ท่ีมีการดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนด  จาํนวน  1  ฉบบั 
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 ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.17 เร่ือง ขออนุมัติค่าหน่วยกติสําหรับหลกัสูตรทีเ่ปิดดําเนินการใหม่  

 

 มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่  โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

 

หลกัสูตรเปิดดําเนินการใหม่ อตัราค่าเล่าเรียน 

1. หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

    สาขาวชิาการจดัการความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• รายวชิาปฏิบติัการ ภาคการศึกษาละ  

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

 

5,000.00 

11,000.00 

280,000.00 

2. หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต วทิยาลยัรัฐกิจ 

• รายวชิาบรรยาย หน่วยกิตละ 

• ค่าเล่าเรียนตลอดหลกัสูตร 

 

                   3,000.00 

164,000.00 

 

 ในการขออนุมติัปรับค่าหน่วยกิตสําหรับหลกัสูตรดงักล่าวขา้งตน้ ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัรังสิต ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 วนัพุธท่ี 22 เมษายน 2558 เรียบร้อยแลว้ 

 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัค่าหน่วยกิต สาํหรับหลกัสูตรท่ีขอเปิดดาํเนินการใหม่ 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
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มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

3.18    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ภาคการศึกษาที ่ 2 

  ปีการศึกษา  2557      

คําขอ 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาเอก  

ภาคการ ศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557   จาํนวน  3  คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน   3  คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 

 

คณะ ภาคการศึกษาที ่2/2557 

1.  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 3 

รวม 3 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2550 ระบุว่า "สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจให้ประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 
 

ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี 2   

ปีการศึกษา 2557  จาํนวน  3  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 

 

 ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการฯ วชิาการ 

 ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
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มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ือง   วาระด้านตําแหน่งทางวชิาการของมหาวทิยาลยัรังสิต  (ผ่านการพจิารณาจาก 

   คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลยัรังสิตเรียบร้อยแล้ว) 
 

4.1   เร่ือง  ขออนุมัติตําแหน่งทางวชิาการ 
 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัตาํแหน่งทางวชิาการ 
 

ข้อเทจ็จริง 

  ตามท่ีอาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัรังสิต   มีความประสงคข์อตาํแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลยั

รังสิต  ไดด้าํเนินการดงัน้ี 

  1.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

1/2557  วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2557   คร้ังท่ี 3/2557  วนัท่ี 2 กนัยายน 2557    และคร้ังท่ี 4/2557  วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 

2557  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม  และ

จรรยาบรรณทางวชิาการของผูข้อตาํแหน่งทางวชิาการ 

  2.  คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ  จริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาการ  มีผลการพิจารณาดงัน้ี 

 2.1   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ของ   ผศ.ดร.สานนท์   

ฉิมมณี     ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์   ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.2  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม    ของ   นายเกรียงศกัด์ิ  

อุดมสินโรจน์   ประเมินผลให้ผ่านได ้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2.3   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม     ของ    

นายสมพงษ์  หิรัญมาศสุวรรณ   ประเมินผลให้ผ่านได้   เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม

เกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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 2.4  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาบัญชี    ของ นางน่ิมนวล  วิเศษสรรพ ์    

ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.5  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาบญัชี   ของ นางคณิตศร  เทอดเผา่พงศ ์ประเมินผล

ใหผ้า่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2.6  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื ่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม 

จรรยาบรรณของผู ้ขอดํารงตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี   ของ นายปานันท์  กาญจนภูมิ     

ประเมินผลให้ผ่านได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.7   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา    ของ   นายวิรัช   ทุ่งวชิรกุล     

ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.8  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์   สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์   ของ  นางนิภา    กิมสูงเนิน  

ประเมินผลให้ผ่านได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 2.9   คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดํารงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของ  นางบุปผา   บุญสมสุข

ประเมินผลให้ผ่านได ้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    

 2.10  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์    สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์    ของ  นางสาวพชัรี   

รัตนพันธ์ุ    ประเมินผลให้ผ่านได้  เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา    

 2.11  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ของ นายกฤษฎา  ศรีแผว้    

ประเมินผลให้ผ่านได้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา    
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 2.12  คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพื่อทาํหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของผูข้อดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์     สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์      ของ       นางสาว

กฤตพร ลาภพิมล   ประเมินผลให้ผา่นได ้ เน่ืองจากผลงานมีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ ์    ของสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 3.  คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  

วนัท่ี  28 เมษายน 2558   ไดพ้ิจารณาผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อทาํหนา้ท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ  จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการแลว้มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเสนอ   

โดยมีรายนามอาจารยท่ี์สมควรไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์  จาํนวน 1 คน  และ  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 11 คน  ดงัน้ี 

 - ผศ.ดร.สานนท ์ ฉิมมณี ดาํรงตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 - นายเกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

 - นายสมพงษ ์ หิรัญมาศสุวรรณ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

 -   นางน่ิมนวล  วเิศษสรรพ ์     ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาบญัชี 

 -   นางคณิตศร  เทอดเผา่พงศ ์ ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาบญัชี 

 -   นายปานนัท ์ กาญจนภูมิ      ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาชีวเคมี   

 -   นายวรัิช   ทุ่งวชิรกุล   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา     

 -   นางนิภา  กิมสูงเนิน   ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาการพยาบาลศาสตร์    

 -   นางบุปผา   บุญสมสุข ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิานิเทศศาสตร์  

 -   นางสาวพชัรี  รัตนพนัธ์ุ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาออกแบบผลิตภณัฑ ์   
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 -   นายกฤษฎา  ศรีแผว้ ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 -   นางสาวกฤตพร ลาภพิมล ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์

   สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์       

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 อาํนาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมาตรา 34(17)  แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550  ความว่า  “ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งและถอดถอน  

รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารยพ์ิเศษ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์และผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ” 

 

ข้อเสนอ 

 เห็ นสมควรอนุมัติให้มหาวิท ยาลัยดําเนินการแต่งตั้ งอาจารย์ 12  คน      ดํารงตําแหน่ง                     

รองศาสตราจารย ์ จาํนวน 1 คน   และผูช่้วยศาสตราจารย ์ จาํนวน 11 คน  ในสาขาวชิาดงักล่าวขา้งตน้   และเสนอ

เร่ืองเพื่อรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 

 

ทั้งน้ี  จะควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

4.2   เร่ือง   ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทีเ่คยดํารงตําแหน่งทางวชิาการมาก่อน  

 

คําขอ  

  มหาวทิยาลยัรังสิต  ขออนุมติัแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการมาก่อน จาํนวน 5 คน 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัรังสิต   ท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอ่ืน  

มาก่อน มีความประสงคจ์ะใหม้หาวทิยาลยัรังสิตแต่งตั้งตาํแหน่งทางวชิาการเดิมท่ีเคยไดรั้บ จาํนวน 5 คน  ดงัน้ี 

1. นายวรชยั  ศิริกุลชยานนท ์ ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์ สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวภิาค 

2. Mr.Takenobu Matsuura   ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารย ์สาขาวชิาโทรคมนาคม  

3. นายปฐม  มณีโรจน์   ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

4. นายมนสั  สังวรศิลป์  ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์ 
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5. นายปณิธิ  เนตินนัทน์    ดาํรงตาํแหน่งรองศาสตราจารย ์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

  ทั้งน้ี     มหาวิทยาลยัรังสิตไดด้าํเนินการตรวจสอบสถานภาพทางวิชาการเดิมจากสถาบนัอุดมศึกษา

ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง และไดผ้า่นการพิจารณาตรวจสอบจาก 

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและผลงานทางวิชาการเบ้ืองตน้ฯ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  

ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2558  วนัท่ี 8 เมษายน 2558  

2. คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลยัรังสิต  ในการประชุมคร้ังท่ี 

2/2558  วนัท่ี 28 เมษายน 2558 

ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

 ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งคณาจารย์ให้ดํารง

ตาํแหน่งทางวิชาการ  พ.ศ. 2556    หมวด 4  การแต่งตั้งผูท่ี้เคยดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการมาก่อน ขอ้ 14 และข้อ 15 

ความวา่  

  ขอ้ 14  มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งบุคคลท่ีเคยดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน   

หรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน   ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการในสาขาวชิาและระดบัตาํแหน่งท่ีไม่สูง

กวา่ท่ีบุคคลนั้นเคยดาํรงอยูก่็ได ้  ทั้งน้ี โดยความเห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

    ตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนหรือสถาบนัชั้นสูงในต่างประเทศท่ีจะ

นาํมาใชเ้พื่อพิจารณาแต่งตั้งตามท่ีกาํหนดในวรรคตน้นั้น  จะตอ้งเป็นตาํแหน่งทางวชิาการจากสถาบนัท่ีไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน  และสาขาวชิานั้นจะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศนั้นดว้ย 

  ขอ้ 15 การดาํเนินการแต่งตั้งบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ ตามกรณีท่ีกาํหนดในขอ้ 14   

ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

     15.1 ใหม้หาวทิยาลยัตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ท่ีจะขอแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง

ทางวชิาการใหถู้กตอ้งครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 14  โดยตรวจสอบสถานภาพตาํแหน่งทางวชิาการเดิม

จากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัชั้นสูงเดิมท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  และตรวจสอบการรับรองสถาบนัอุดมศึกษาหรือ

สถาบนัชั้นสูง  รวมถึงการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสาขาวชิาท่ีผูน้ั้นไดเ้คยรับแต่งตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา

หรือสถาบนัชั้นสูงต่างประเทศนั้น  แลว้แต่กรณี  แลว้เสนอผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

     15.2 ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวชิาการและอาจดาํเนินการหมวดท่ี  2  ก่อน

นาํเสนอสภามหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดาํเนินการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งทางวชิาการต่อไป 
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ข้อเสนอ 

 เห็นสมควรอนุมติัให้มหาวิทยาลยัรังสิตดาํเนินการแต่งตั้งอาจารยท์ั้ง 5 คน   ดาํรงตาํแหน่งทาง

วชิาการ ในสาขาวิชาดงักล่าวขา้งตน้ และเสนอเร่ืองเพื่อรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ

ต่อไป 
 

ทั้งน้ี  จะเห็นสมควรประการใด ขอเรียนเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง   แผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลยัรังสิต ประจําปีการศึกษา 2558 

  สาํนกังานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัรังสิต ขอเสนอ เร่ือง แผนการตรวจสอบของ

มหาวทิยาลยัรังสิต  ประจาํปีการศึกษา 2558 โดยไดมี้การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํมหาวทิยาลยั

รังสิตเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัศุกร์ท่ี  8  พฤษภาคม  2558    จึงขอนาํเสนอผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจาํมหาวทิยาลยัรังสิต ประจาํปีการศึกษา 2558  เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา 

  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวางแผน  ไดช้ี้แจงท่ีประชุมเพิ่มเติมวา่ 

  คณะกรรมการไดก้าํหนดขอบเขตการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจสอบ 4 ดา้น คือ 

   -  การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

   -  การตรวจสอบการควบคุมภายใน (Internal Control) 

   -  การตรวจสอบภายใน  โดยจาํแนกเป็น 

       1.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)  

       2.  การตรวจสอบทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 

   -  การตรวจสอบการบริหารจดัการ (Management Audit)  

 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมอนุมัติแผนการตรวจสอบ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวทิยาลยัรังสิต  

  เสนอ และมีข้อคิดเห็น    ข้อเสนอแนะเพิม่เติม ดังนี้ 

   1.  แผนการตรวจสอบทีนํ่าเสนอ  เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยทัว่ไป  ซ่ึงมี 

  ความละเอยีดเพยีงพอ 
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   2.  การแยกหน่วยงานสํานักงานตรวจสอบ ออกมาต่างหาก เป็นหลกัการทีถู่กต้อง   

  ปัจจุบันหน่วยงานนีใ้นหลายมหาวทิยาลัยยงัสังกดัสํานักงานอธิการบดี   ในอนาคตหากมีการ 

  จัดตั้งสํานักงานสภามหาวทิยาลยั  กค็วรให้หน่วยงานนี้ขึน้ต่อสภามหาวทิยาลยั 

   3.  เน่ืองจากการบริหารเป็นอํานาจของอธิการบดี  สภามหาวทิยาลยั เป็นผู้กาํกบัดูแล   

  จึงได้เกดิแนวคิดให้มี Audit Committee  ของสภา  ซ่ึงมีขนาดเลก็ๆ เช่น ประกอบด้วยกรรมการ  

  5 คน  กาํหนดความรู้เฉพาะทีสํ่าคัญ  4 ด้าน คือ การเงิน,  การบริหารงานบุคคล,  การบริหาร 

  องค์กร,   การวดัและประเมินผล  โดยกรรมการกาํหนดหัวข้อตรวจสอบ  เพ่ือติดตามว่าฝ่าย 

  บริหารได้ทาํตามยุทธศาสตร์ทีว่างไว้หรือไม่  โดยการทาํงานกจ็ะมีการหารือกบัฝ่ายบริหารทุก 

  ข้ันตอน  รวมทั้งผลการตรวจสอบกต้็องนําไปเสนอให้ฝ่ายบริหารทราบก่อน  เพ่ือทบทวนข้อมูล

  ร่วมกนั  ซ่ึงการตรวจสอบเช่นนีถื้อว่าเป็นเคร่ืองมือช่วยการบริหาร   มิใช่การจับผดิ 

   

ระเบียบวาระที ่6 เร่ือง   รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจําปี 2556-2557 

  ตามท่ีสภามหาวทิยาลยัในการประชุม คร้ังท่ี 4/2557 เม่ือวนัพธุ ท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้

กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี 2556-2557  โดยใหค้ณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบติังานของอธิการบดี ท่ีมีศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.พรชยั มาตงัคสมบติั เป็นประธาน  ทาํหนา้ท่ี

ประเมินผลการปฏิบติังานของอธิการบดี  ทั้งน้ี ให้เร่ิมดาํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2558 และรายงานผล

การประเมินต่อสภามหาวทิยาลยัภายใน 120 วนั (ภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2558) 

 

  บดัน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ  จึงขอนาํเสนอผลการประเมินการ

ปฏิบติังานของอธิการบดี ประจาํปี 2556-2557 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั เพื่อโปรดพิจารณา  
 

  ศาสตราจารย ์ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการประเมินฯ ไดช้ี้แจงท่ีประชุมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

  1. ในเร่ืองการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายนโยบายและแผนพฒันา

มหาวทิยาลยั กรรมการประเมินผลทั้งสามคนใหค้ะแนน ในระดบัดีเยีย่มทั้งหมด 

  2. ในเร่ืองวธีิการบริหารและกลไกในการติดตามความคืบหนา้ของงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ใหค้ะแนนประเมินอธิการบดีในระดบัดีเยีย่ม   ดีเยีย่ม  และดีมาก 

  3. ในเร่ืองภาวะผูน้าํของอธิการบดี  กรรมการประเมินผลทั้งสามคน ใหค้ะแนน

ประเมินอธิการบดี ในระดบัดีเยีย่มทั้งหมด 

  4. ในประเด็นเร่ือง การมีบทบาทช้ีนาํสงัคมของอธิการบดี กรรมการประเมินผลทั้ง

สามคน ใหค้ะแนนประเมินอธิการบดี ในระดบัดีเยีย่มทั้งหมด 
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 เม่ือรวมผลการประเมินทั้ง 4 ดา้น  จึงไดค้ะแนนเฉล่ียการประเมินผลการปฏิบติังานของ

อธิการบดีประจาํปี พ.ศ. 2556 – 2557  ในระดบั  4.92  จากคะแนนเตม็ 5 (ในรอบปี  2554 – 2555  คณะกรรมการ

ประเมินผลชุดท่ีมีองคป์ระกอบเดียวกนัน้ี ไดใ้หค้ะแนนประเมินอธิการบดีในรอบระยะเวลาน้ีเท่ากบั  4.83) 

                           (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามทีค่ณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

  อธิการบดีเสนอ 

 

ระเบียบวาระที ่7 เร่ือง   การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 

 

ข้อเทจ็จริง 

  เพื่อความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ  มหาวทิยาลยัรังสิต จึงเห็นควรแต่งตั้ง

ใหบุ้คลากรดาํรงตาํแหน่ง ดงัน้ี 

  1.    นายสุดสาคร   สุทธาวรรณ์  ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทัว่ไป 

  2.    นายประทีป   นรินทรางกูร ณ อยธุยา ดาํรงตาํแหน่ง ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายการเงิน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่8 เร่ือง   รายงานกจิกรรมพธีิเปิดสถาบันจีน-ไทย  ณ ศาลากวนอมิ 

 

  เม่ือวนัพุธ ท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2558  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไดท้รง

พระกรุณาโปรดเกลา้ เสด็จพระราชดาํเนินมาเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดสถาบนัจีน-ไทย แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ศาลากวนอิม และไดเ้สด็จทอดพระเนตร ละครเร่ือง ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคลั ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ 

โดยมหาวทิยาลยัไดถ้วายการตอ้นรับอยา่งสมพระเกียรติ และดว้ยความซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้พน้ 

 

  มหาวทิยาลยั   จึงขอนาํเสนอภาพกิจกรรมและบรรยากาศของงาน   ใหส้ภามหาวทิยาลยัได ้

รับทราบ 

(รายละเอียดตาม VTR) 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่9 เร่ือง   อ่ืนๆ 

9.1    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2557   

คําขอ 

  มหาวิทยาลยัรังสิต  ขออนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษา   ระดบัปริญญาตรี  

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา  2557    จาํนวน  120 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั/คณะและสํานักงานทะเบียน ได้ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ  

และรับรองวา่มีนกัศึกษา  จาํนวน 120 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี 
 

คณะ/วทิยาลยั 
ภาคการศึกษาที ่ 

2 /2557 

1.  คณะทนัตแพทยศาสตร์    7 

2.  วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 111 

3.  คณะเภสชัศาสตร์    2 

รวม 120 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา  2557   จาํนวน  120  คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
 

  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ          
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9.2    เร่ือง ขออนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที ่ 2   

  ปีการศึกษา  2557 

 

คําขอ 

  มหาวทิยาลยัรังสิต     ขออนุมติัการใหป้ริญญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปีการศึกษา 2557      จาํนวน 30 คน 
 

ข้อเทจ็จริง 

  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั/คณะ บณัฑิตวทิยาลยั  และสาํนกังานทะเบียน ไดต้รวจสอบ

รายละเอียดต่าง ๆ  และรับรองวา่มีนกัศึกษาปริญญาโท  จาํนวน 30 คน  สาํเร็จการศึกษาครบตามหลกัสูตร  ดงัน้ี   
 

สาขาวชิา 
ภาคการศึกษาที ่ 

2/2557 

1. สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการ 8 

2. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ     1 

3. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 2 

4. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือวชิาชีพ 1 

5. สาขาวชิานิติศาสตร์ 3 

6. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการท่องเท่ียวและการบริการ 1 

7. สาขาวชิาการแพทยแ์ผนตะวนัออก 1 

8. สาขาวชิาดนตรี 1 

9. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 5 

10. สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต 6 

11. สาขาวชิาผูน้าํทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง  (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) 1 

รวม 30 

ข้อกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 มาตรา 55 แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2550 ระบุวา่ "สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีอาํนาจใหป้ระกาศนียบตัร อนุปริญญา ปริญญาหรือ 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ในสาขาวชิาท่ีมีการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนได"้ 

ข้อเสนอ 

  เห็นสมควรอนุมติัการให้ปริญญาแก่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ภาคการศึกษาท่ี 2  

ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 30 คน  ตามรายช่ือแนบทา้ยบนัทึกน้ี 
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  ทั้งน้ี จะควรประการใด  ขอเรียนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติ 
 

เลกิประชุมเวลา  19.00  น. 

 

 

 

      (นายอานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์) 

   เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยัรังสิต 
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